
Sundhedsjournalen på www.sundhed.dk Visning af kliniske data fra Privathospitalet 

 

Hvis du som patient har været behandlet, kan du med dit NemID få adgang til at se dine kliniske data fra 

privathospitalet på www.sundhed.dk – klik på                                        og du kan se nedenstående 

skærmbillede:  

 

Her kan du vælge at se din kliniske data fra både offentlige og private hospitaler. Vælg Journal fra sygehus. 

 

Hvis du ønsker at spærre for dine data fra offentlige og/eller private hospitaler, så vælg Privatmarkering. 

Her ser du dette skærmbillede: 

 

http://www.sundhed.dk/


Her kan du udfylde blanketten til venstre 

som du kan sende. Herefter bliver du 

kontaktet af en patientvejleder fra din 

region som hjælper dig med at få 

privatmarkeret dine data. 

 

På samme måde kan du vælge af få 

fjernet din privatmarkering af data hvis 

den er blevet uaktuel. 

 

 

Generelt om spærring i 
Sundhedsjournalen: 

Du har mulighed for at privatmarkere ét 
eller flere forløb i din journal fra sygehus. 
Du kan vælge, om privatmarkeringen 
både skal gælde for dig selv, for 
sundhedsfagligt personale eller begge 
dele.  

Når du har udfyldt formularen for 
privatmarkering, bliver den automatisk 
sendt til din region. Din region vil derefter 
privatmarkere de valgte oplysninger.  

Vær opmærksom på, at det vil være 
synligt, at du har valgt at privatmarkere 
udvalgte sundhedsoplysninger. Du kan til 
enhver tid fjerne privatmarkeringen, hvis 
du ændrer mening. 

Hvis du ønsker at privatmarkere medicin, 
skal du registrere det direkte i dit 
medicinkort. 

Du har ikke mulighed for at privatmarkere 
følgende: 
• Landspatientregistret 
• Konsultationer hos læge/behandler 
• Henvisninger 
• Aftaler 
• Laboratoriesvar 

Hvem har adgang? 
Du kan give samtykke i en konkret 
behandlingssituation, hvis du alligevel 
ønsker at give en sundhedsperson 
adgang til privatmarkerede 
sundhedsoplysninger. Hvis der opstår en 
akut behandlingssituation (hvis du fx 
indlagt i bevidstløs tilstand), har 
sundhedspersoner også mulighed for at få 
adgang til privatmarkerede forløb. 
Desuden er alle sundhedsoplysninger 
altid tilgængelige via hospitalernes 
patientjournaler. 

I din log kan du se, hvem der har søgt 
oplysninger om dig i sundhedsjournalen.  

Har du spørgsmål? 
Generelle spørgsmål rettes til 
sundhed.dk: 
Telefon 44 22 20 80 

 


